
 

 

Referat bestyrelsesmøde 25. september 2020 kl. 16.30 i på Teams  
 

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Anne Krog, Lars Peter Nitschke, Allan Norré Pedersen, Helle Dietz, Jacob 

Bay Jepsen, Lisbeth Vejlin, Victoria Hoffmann, Anders Nørgaard Sørensen, Sine Høyer, Ole Droob 

Fraværende: Rene Arnold Knudsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 16.06.2020 (bilag 1) 
Godkendt 

 

3. Coronahåndtering 
OD orienterede om skolens om det øjeblikkelige smittetryk på skolen og de tiltag, der er fulgt i 

forlængelse heraf. Frivillige aktiviteter er i øjeblikket sat i bero, og der opereres med bl.a. forskudte 

frikvarterer for at minimere den enkelte elevs daglige antal kontakter. Desuden har skolen forsøgt 

at holde et højt informationsniveau i forhold til elever og forældre i berørte klasser. 

 

4. Studieretningsudbud 2021/2022 (bilag 2) (LN) 
Godkendt. OD kommenterer, at ministerens planer om et loft kan spænde ben for skolens Global-

klasser. 

 

5. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2021/22 og fordelingssituationen i Region 

Nordjylland (OD) 
Der er begrundet håb om, at skolens nuværende kapacitet på 7 stx-klasser bliver sat op til 8 klasser, 

hvilket vil være afgørende vigtigt inden overgangen til det nye fordelingssystem i 2022. Desuden 

tyder det på, at distriktsmodellen fremover vil blive anvendt i stedet for klyngemodellen i den 

politiske fordeling af ansøgerne. 

 

6. Økonomi. Budgetopfølgning (bilag 3) (SH) 
Positiv afvigelse på 1.4 mio. kr., som i høj grad er corona-relateret pga. mindre forbrug under 

nedlukningen i foråret og diverse aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres. Desuden er der 

udbetalt mindre merarbejde end budgetteret.  

 

https://www.hasseris-gym.dk/


7. Årsrapport og revisionsprotokollat 2019/2020 (bilag 4) (SH) 
STUK har udtalt et 4 punkter, som skolen og bestyrelsen skal forholde ved: 1) momsregistrering 2)   

3) finansiel strategi 4) vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

 

8. Finansiel strategi (SH) 
SH har oplæg på næste bestyrelsesmøde. AK beder om baggrundsmateriale inden mødet. 

9. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer (SH) 
SH har oplæg på næste møde. 

 

10. Lov om hvidvask (Helle Dietz) 
OD/LN undersøger hos DG og MRP hos bestyrelsesforeningen med henblik på afklaring af 

bestyrelsesmedlemmernes økonomiske og juridiske rolle i forhold til gymnasiet. 

 

11. Indgåelse af chefaftale og ny lønpolitik (Mogens Rysholt Poulsen) 
Orientering om chefaftalens indgåelse og udarbejdelsen af ny lønpolitik. 

 

12. Reviderede vedtægter (bilag 5) (LN) 
Ministeriet har påtalt et antal passager i de eksisterende vedtægter, som nu er revideret til 

underskrift hos alle bestyrelsesmedlemmer.  

De reviderede vedtægter vedtaget. 

 

13. Meddelelser (OD) 
- Brobygning 

- uu 

 

14. Evt. 


